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 2 شرح ألفية احلافظ العراقي

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (05)العراقي الحافظ شرح ألفية 

 (لحديثاآداب طالب )
 عبد الكريم الخضير  /الشيخ

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

أما بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ن ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 بعد:

 في آداب طالب الحديث:  -تعالى رحمه هللا-فيقول الناظم 
ْْْْْْْْْْاو   ْْْْْْْْْْت  ك   أ  ر  ق  ْْْْْْْْْْ ااب  ْْْْْْْْْْي ع  ف  ْْْْْْْْْْال   م و  ل   ر  ث 

 

 ْْْْْْْْ ْْْْْْْْا ن  ب  اك  ْْْْْْْْ و  أ   ح  ل  لص  ْْْْْْْْت  خ  م  ل  ا اذ  ك   ر  ص 
 ج
 

من أجل أن تعرف صحيح الحديث من ضعيفه؛ ألن علوم األثر، علوم الحديث،  ثراأل مو علفي  اقرأ كتاب  ا
ن حيث القبول والرد، فال م فة بحال الراوي والمروي عنهعر   أصول الحديث هي القواعد الم   ،مصطلح الحديث

المقبول من المردود إال بعد معرفة قواعد هذا العلم، وأشار  ،يمكن أن يعرف طالب العلم الصحيح من الضعيف
وجمعه من متفرقات  ه،مؤلفباب فائدة عظيمة، وقد تعب عليه الناظم إلى أن كتاب ابن الصالح يفيد في هذا ال

 ن سبقه.كتب هذا الفن كمؤلفات الخطيب وغيره مم
كما قال في  ،وهي مختصر البن الصالح ،شرحهفي يعني منظومته كما نص على ذلك  "أو كذا المختصر"

 :مقدمتها
ْْْْْْْْ  ج  لخصْْْي ف اْْْا ابْْْن الصْْْلح أ معْْْ   تْْْْْْْْرا  مو ْْْْْْْْع  اوزدتاْْْْْْْْا علم 

 

مختصر و الثاني التقريب، ه مختصر ، وكذا من مختصرات ابن الصالح النافعة مختصر النووي اإلرشاد اوأيض  
إضافة  ،تب عليه، كل هذه يستفيد منها طالب العلم فائدة كبيرةالحافظ ابن كثير، واختصار علوم الحديث وما ك  

إلى ما كتب قبل ذلك من المحدث الفاصل والجامع للخطيب، واإللماع، وغيرها من الكتب، وكذا ما كتبه من 
 اوما كتبه المعاصرون في هذا العلم أيض   ،ريب، والصنعاني في توضيح األفكارتأخر عنهم، كالسيوطي في التد

 ،عنى طالب العلم بجميع ما كتب في هذا الفنن سبق، في  وفيها أمثلة غير ما تقدم في كتب م   ،مفيد فائدة كبيرة
 ،ذلك بالتخريج امقرون   ،حتى يتمرن على القواعد التي سطرها أهل العلم ،سواء  كان للمتقدمين أو المتأخرين

 لى ما سبق أن بيناه في مناسبات كثيرة.يد عوالنظر في األسان
 ثْْْْْم ال ْْْْْْ ن نوبالصْْْْْحيح ن ابْْْْْدأ

 
 

 ................................... 
 ج

الصحيحين ال سيما صحيح البخاري الذي ينبغي أن يكون هو ديدن طالب العلم بعد أن يحفظ المختصرات التي 
والمنتقى وغيرها مما كتبه أهل العلم في  ،ثم المحرر ،لبلوغثم ا ،ثم العمدة ،ألفت للمبتدئين والمتوسطين كاألربعين
في األبواب األخرى من أبواب الدين كالترغيب والترهيب وغيرها، ثم بعد  اأحاديث األحكام، وكذلك ينظر أيض  

ذلك يقرأ في الكتب المسندة التي هي رأس المال بالنسبة لهذا العلم، وعلى رأسها صحيح البخاري، وبعضهم يرى 
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، ويجعل ذلك في التوطئة والتمهيد لهذا مسلم كالموطأ مثال  ك ما كتبه من تقدم عن البخاري و ن يقدم بين يدي ذلأ
 العلم.

 بحيث ينظر في أحاديثه أوال   ؛ويجعله محور عمله ،على كل حال طالب العلم عليه أن يعنى بصحيح البخاري 
تخريجه في ثنايا الكتاب، فنجد الحديث األول خرجه وينظر في مواضع  ،فأول، فيبدأ بالحديث األول وينظر فيه

ويقارن بينها في األسانيد، وطرق  ،السبعة ،كلها مواضعاإلمام البخاري في سبعة مواضع، ينظر في هذه ال
لهذا الحديث في مواضعه السبعة من  كامال   اوما يزيد وما ينقص، يأخذ تصور   ،وصيغ األداء، وفي المتون 

ا زاد هنا، ولماذا نقص هناك، وينظر في تراجم اإلمام البخاري على هذه المواضع صحيح البخاري، ولماذ
ما يذكره  المن أراد العمل بالسنة، وينظر أيض  السبعة، فهي فقهه وهي استنباطه من هذا الحديث، وهذا فقه السنة 

صور كامل بالكتاب على هذه البخاري في ثنايا أو بعد هذه التراجم من المعلقات والموقوفات واآلثار يكون لديه ت
وهذه طريقة  ،الطريقة، ثم ينظر من وافق المؤلف على تخريج هذا الحديث، فينظر في الكتب الستة دفعة واحدة

في المواضع السبعة، وينظر  ،مجربة ونافعة، يعني يأخذ الحديث األول وينظر في مواضع تخريجه من البخاري 
ل ظر فيمن وافق البخاري ومسلم على تخريج هذا الحديث، وهو في كثم ينبطرقه وأسانيده، في مسلم بعد ذلك 

إذا نظر فيه وقارن هو اآلن يجعل األصل الموضع األول، ثم الموضع الثاني  ذلك إذا رجع إلى الموضع الثاني
ء، بينه وبين الموضع األول في األمور الثالثة التي ذكرناها أو األربعة في الترجمة في اإلسناد في صيغ األدا

رس في وهذه في غاية األهمية، في متن الحديث من حيث الزيادة والنقصان يشير على الموضع الثاني أنه د  
ذا نظر في الحديث في  الحديث األول، ثم بعد ذلك الموضع الثالث ثم الرابع ثم الخامس ثم السابع إلى آخره، وا 

الحديث األول في صحيح البخاري، ثم يأتي  رس معر عليه، يضع عليه إشارة أن هذا الحديث د  صحيح مسلم أش  
وينظر فيه كالنظر السابق بين مواضع البخاري وصحيح مسلم، ويضع عليه  هذا الحديث في سنن أبي داودإلى 

عالمة أن هذا الحديث من سنن أبي داود سبقت دراسته مع الحديث األول في صحيح البخاري، ثم ينظر في 
 ؟في سنن أبي داود، وينظر في الزيادات، وينظر كيف ترجم عليه أبو داودسنن الترمذي ويصنع فيه كما صنع 

 ثم النسائي، ثم ابن ماجه وهكذا. ؟بما ترجم عليه الترمذي
إذا انتهى من أحاديث البخاري بهذه الطريقة يبقى عنده زوائد مسلم التي ليست عليها إشارة أنها درست مع 

فإذا انتهى من مسلم ونظر فيه مثل نظره في البخاري انتهى اآلن من أحاديث البخاري، هذه أحاديث تبقى يسيرة، 
على الطريقة السابقة،  على تخريجها اويجردها ويقارنها بمن وافق مسلم   صحيح البخاري ينظر في زوائد مسلم

هذا  ن أبي داود أنيضع إشارة في سن، ثم بعد ذلك افيقارن بين مسلم وأبي داود من األوجه التي ذكرناها سابق  
ثم ابن ماجه، فإذا انتهى من زوائد  ،ثم النسائي ،في صحيح مسلم، ثم الترمذي ...رس مع الحديث رقمالحديث د  

مسلم نظر في زوائد أبي داود التي ليست عليها إشارات، هذه زوائد أبي داود على الصحيحين، فإذا انتهى من 
رست مع البخاري، وال ذي التي ليست عليها إشارات، د  زوائد أبي داود على الطريقة السابقة نظر في زوائد الترم

 ،، ثم بعد ذلك ينظر في زوائد النسائي وابن ماجهدرست مع مسلم، وال درست مع أبي داود، هذه زوائد الترمذي
وهذه طريقة حقيقة تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى جهد، يعني طالب العلم ما يصلح أن يخصص لها ساعة في 
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لينتهي من الكتب الستة في غضون سنة أو سنتين  ؛ال ساعتين، تحتاج إلى خمس ساعاتما يكفي، و  ،اليوم
على الكثير، وليس بكثير أن ينفق هذه المدة على الكتب الستة؛ ألنها دواوين اإلسالم، إذا انتهى منها ينظر في 

 إلى غيرها من الكتب. أحمد..الكتب األخرى على ما سيأتي ذكره سنن البيهقي ومسند 
 ل: قا

 وبالصْْْْْحيح ن ابْْْْْدأن ثْْْْْم ال ْْْْْْ ن
 
 ج

 ................................... 
 ج

كله على صحيح البخاري، ثم ينظر في زوائد مسلم التي لم يخرجها  -محور العمل- وذكرنا أنه يجعل المحور
 ثم زوائد السنن. ،البخاري 

مؤلفه بما  لو لم يف  اشترط فيه الصحة، و مع السنن ما  األنها هي التي تلي الصحيحين، وينظر أيض   "ثم ال  ن"
اشترط والتزم، أو تساهل في تطبيق شرطه، أو تساهل في شرطه كصحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ثم 

ن التي ، يدخل في السناالسنن والبيهقي، والبيهقي له شأن عظيم عند أهل العلم؛ ألن زوائده على الكتب كثيرة جد  
وابن ماجه، سنن الدارمي وسنن سعيد بن  ،والنسائي ،والترمذي ،سنن أبي داود ربعة:أشار إليها السنن األ

المصنفات فهي بمعنى السنن، إال أنها تكثر فيها اآلثار، السنن  امنصور وغيرها من السنن، ويدخل فيها أيض  
 كثيرة. وأما بالنسبة للمصنفات فاآلثار فيها ،بالنسبة للمرفوعات افيها آثار لكنها قليلة جد  

 ج  ..........................ثم ال  ن
 ج

ْْ اوالب اقْي  ْْب      .............اوفام 
 ج

أو بالطريقة التي شرحناها يحصل له ذلك، يعني إذا أشكل عليه لفظ عند البخاري  ،وفهم للمعاني ،ضبط لأللفاظ
؛ يعلق عليها بتعليق مختصرو  ،حمن معاني هذه األحاديث يرجع فيها إلى الشرو  أو حيره معن ى ،لفظ عند مسلم

 واستقرار في ذهنه لهذه المتون. ،ألن التطويل يعوق عن تحصيل ما هو بصدده من حفظ للمتون 
، قد يكون الحديث اال شك أن بعضها يوضح بعض   ،ألنه إذا نظر في األلفاظ، ألفاظ األحاديث "اوفام   ا ب   "

، وهذا المبسوط يوضح و عند مسلم أو عند غيرهمافي موضع، يبسط في موضع آخر من البخاري أ امختصر  
، ألفاظ المتون  –، ويكون أيضا في األلفاظ "، والضبط يكون ألسماء الرواة في األسانيداوفام   ا" ب   المختصر. 

؛ ألنه إذا حفظ على الخطأ استمر عليه، ولو ضبط فيما بعد ما يثبت في وعلى طالب العلم أن يعنى بالضبط
يثبت في الذهن أول ما يسمع الخبر، فإذا راجع عليه، راجع على األسانيد كتب الرجال، كتب  الذهن؛ ألن الذي

ثم بعد ذلك ينظر في ألفاظ المتون من كتب الغريب،  ،ف يستفيد فائدة عظيمةكتب المؤتلف والمختل ،المشتبه
 ب الغريب فحسن.ولو احتاج أن يراجع بعض كتب اللغة لبعض األلفاظ التي لم يكتشف له معناها في كت

يعني ما يكفي أن يحفظ أو يسرد ويجرد من دون الضبط والفهم؛ ألن العمل ال يتأتى إال بعد  "اوفام   ا ب   "
 الضبط والفهم.

يعني بعد ذلك البداءة بالصحيحين والسنن والبيهقي، يعني عطف البيهقي على السنن يجعل مراد الناظم  "ثم ثن"
نف في السنن يجعل المراد بالسنن الجنس، أن من السنن السنن األربعة، أو وعطف البيهقي عليه من  كل ما ص 

له شأن عظيم عند والعناية به، مثل ما قلنا: سنن البيهقي  عطف الخاص على العام؛ لالهتمام بشأن الخاص
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ل لمذهب ، فيه ما يد، لكن يبقى أنه استدالل لفقه اإلسالم، صحيح أنه أكثر استدالال لمذهب الشافعيأهل العلم
 .إلى جد وأخذه بقوة، والكتاب بحر محيط الشافعي، وفيه ما يدل لغيره

 أحمد والمو أ المماد       ثم ثن بما اقت ت  حا ة من م  د  
يعني من الزائد، يعني ما يزيد في مسند أحمد الحاجة داعية إليه، لكن ال يلزم النظر في الحاجة ما اقتضته 

من متونه مرت في الكتب الستة والبيهقي، لكن زوائد أحمد على هذه الكتب  اير  جميع مسند اإلمام أحمد؛ ألن كث
 اجة، وكذلك زوائد الموطأ الممهد.تدعو إليها الح

على المسانيد، واستخراج زوائده مع أثناء النظر في الكتب الستة فيه  االنظر في مسند اإلمام أحمد باعتباره مرتب  
نظر إلى من روى الحديث من الصحابة ثم ترجع إليه، وقد تحتاج إلى شاهد وفيه صعوبة؛ ألنك تحتاج ال ،وعورة

يشهد لما جمعته من الكتب الستة فال تستطيع الوقوف عليه؛ ألن المتن غير مرتب على ضابط يضبطه، إنما 
بن تب المسند على صحيح البخاري، وله أكثر من ترتيب، الكواكب الدراري الالنظر إلى أسماء الصحابة، نعم ر  

روة المشرقي هذا ترتيب لمسند اإلمام أحمد على أبواب البخاري، وهذا في غاية النفاسة واألهمية لطالب العلم، ع  
وآثار البخاري ثم يورد األحاديث من مسند أحمد،  ،قه البخاري يعني يأتي بالترجمة للبخاري، ترجمة البخاري، وف  

ن كنا ال نحتاج إليها من الرواة الذ نحتاج إلى تصريح من راو   افأحيان   ين وصفوا بالتدليس في صحيح البخاري، وا 
لكن نحتاج إلى أن ندفع عن البخاري بمثل هذا من استدراكات الدارقطني وغيره، ننظر في ما  ،من حيث الثبوت

إلى رواه أحمد فنجد التصريح بالسماع، وهذا كثير عند أحمد، وهذا يفيدنا فائدة عظيمة، قد يقول قائل: ما نحتاج 
الزوائد تنظر في هذا الباب تجد فيه أحاديث مسألة  اأيض  هذا الحديث في مسند أحمد وهو مخرج في البخاري، 

لستة كلها، هذه ه زوائد، أو ال توجد عند الكتب افي مسند أحمد تحت هذه الترجمة ال توجد عند البخاري، هذ
 زوائد يحتاجها طالب العلم.

 قال:، على كل حال مضى في مبحث الحسن
 قااااااااااااااااال: وماااااااااااااااان مظنااااااااااااااااة للحساااااااااااااااان  

 

اااااااااا  م   ن  ع  )أبااااااااااي داود( أي فااااااااااي الساااااااااانج 
 

 ثم بعد ذلك تكلم عن السنن كلها، ثم قال:
عااااااااااااال  علاااااااااااى المساااااااااااانيد فيااااااااااادعى الجفاااااااااااال    وبعاااااااااااادها فااااااااااااي رتبااااااااااااة مااااااااااااا ج 

 
 

يعني المسانيد بعد السنن، والسبب في ذلك أن السنن ترجمت بأحكام شرعية، باب حكم كذا، أو باب وجوب كذا، 
باب استحباب كذا، أو باب كراهية كذا، أو باب تحريم كذا، فالمؤلف يستدل بما يورده من أحاديث على هذا  أو

الحكم الشرعي، فينتقي أقوى ما عنده من األحاديث بينما إذا ترجم بصحابي ال يلزمه أن يأتي بأقوى ما عنده، 
ن كان شيخ اإلسالم  يأتي بجميع ما يذكر عن هذا الصحابي من غير انتقاء كما هو واقع رحمه -المسانيد، وا 

يقرر أن شرط اإلمام أحمد إن لم يكن أعلى من شرط أبي داود فهو مثله، لكن عموم المسانيد أقل رتبة من  -هللا
 منزلة السنن.

 ..........................من م  د  
 ج

 أحمْْْْْْْْْْْْْْْد  والمو ْْْْْْْْْْْْْْْأ المماْْْْْْْْْْْْْْْد   
 ج
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عني مهده كما طلب منه المنصور أبو جعفر أن يوطئه ويمهده ؛ ألن اإلمام وطأه توطئة، يالموطأ هو الممهد
ويسهله للقراء، ومنهم من يقول: إن سبب التسمية مأخوذة من المواطأة وهي الموافقة؛ ألنه عرضه على أئمة 

 عصره فوافقوه عليه.
د أحمد والموطأ يعني ينظر بعد ذلك في كتب العلل إذا استوعب الكتب الستة ومسن "*** وعلل   والمو أ المماد  "

من أهم  عل  والبيهقي والدارمي وغيرها من مهمات هذا الفن ينظر في كتب العلل، والعلل كما تقدم في بحث الم  
الحديث، وأغمض أنواع علوم  بل جمع من أهل العلم يطلقون على أنها أهم علوم الحديث، وأدق أنواع علوم

لذا يصعب فهم بعض العلل،  ؛محدثين، األئمة الحفاظ الكبارالحديث، وال يكمل لهذا النوع إال الك م ل ة من ال
والحفظ سهل، الجمع سهل، لكن النظر في العلل، والنظر في العلل له شأن عند أئمة هذا الشأن، له شأن عظيم، 

 .حديث خير من أن أحفظ مائة حديث وبعضهم يقول: ألن أعرف علة
أتجه إلى العلل وأنظر في هذه العلل الخفية الغامضة وأديم  هل يقول طالب العلم: وعلى كل حال في وقتنا مثال  

وعرف الصحيح من الضعيف من  أو الحمد هلل اآلن األحاديث حكم عليها وانتهت ،في كتب العللالنظر 
ير، لكن إذا جمع بين الحسن، وأتفرغ للنظر في المتون، والتفقه ودراية هذه األحاديث، على كل حال كله خ

 ل.ونب النوعين كمل
 وعلْْْْْْْْْْْْْْْْل  وخ ر ْْْْْْْْْْْْْْْْا لحمْْْْْْْْْْْْْْْْدا

 

 ................................... 
 ج

أنا وهللا وقتي ما يسمح أن أنظر في المتون واألسانيد وأصحح وأضعف وأعلل وأنظر في ألنه قد يقول قائل: 
كتب العلل، وأنظر في مختلف أنواع الحديث يعني العمر ما يستوعب هذا، وأنا مطالب بعلوم أخرى تتعلق 

لقرآن، وتتعلق بالعقيدة، وتتعلق بالفقه وغيره، قد يقول: أنا يكفيني المتون المحكوم عليها بالصحة وأتفقه عليها، با
 ،لم يعني يعتنون بما صح من السنة وما يمكن أن يستدل به من حسنوهذه طريقة مسلوكة عند جمع من أهل الع

ل: ال، معرفة العلل أهم من الفقه في متون و م يقويكتفي بذلك عن النظر في األسانيد والعلل وغيرها، وبعضه
األحاديث، وعلى كل حال الفقه هو الغاية، نعم تجدون بعض الناس همته في األسانيد أكثر، بعض الناس همته 
في الرواية أكثر، وبعض العلماء همته في الدراية أكثر، وبعضهم يوفق للجمع بين األمرين، يعني لو ضربنا 

ن كان القاسم  ،: الشيخ ابن باز واأللباني وابن عثيمين، الثالثة كل واحد يختلف عن الثانيثالثة أمثلة مثال   وا 
سانيد والتصحيح ألنا إلى األلباني رأينا عنايته باالمشترك كلهم يتفقهون في السنة ومن علماء السنة، لكن لو نظر 

 -رحمه هللا-ن عدمه، والشيخ ابن باز عنايته بالثبوت م والتضعيف أكثر، وفقهه في هذا المجال أقل بكثير من
، يعني له عناية كبيرة بالسنة، بالصحيح والضعيف وحفظ األسانيد، وحفظ ق للجمع بين األمرين على السواءوف

 المتون، ومع ذلك له يد وله باع في االستنباط والفقه.
بالثبوت من عدمه، لكنه ال يعتمد  يالحظ عليه أن عنايته بالتفقه أكثر من عنايته -رحمه هللا-الشيخ ابن عثيمين 

، فإذا وضعت الشيخ ابن عثيمين في كفة واأللباني في كفة وجدنا أن الشيخ ابن إنما يقلد في هذا اضعيف   احديث  
أهمل  إن هذا مثال   :باز في القلب، يعني هذا واقع الشيوخ الثالثة، كلهم على خير يعني، هم متكاملون، ما يقال

مشكلة أن ما ، والموفق من يستطيع الجمع، أهمل، ال، هم متكاملون، وهذا واقع الشيوخ الثالثة وذاك، امهم   اجانب  
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، والتقليد ال محالة أنت واقع فيه واقع، الوقوع في التقليد أمر فطري لمن ال يسعفه تركيبه على دام تذم التقليد
 ،إليه من أحكام، فإما أن يقلد في الوسيلةفي النظر في جميع ما يحتاج  النظر في جميع، أو ال يسعفه وقته مثال  

ما أن يقلد في الغاية، ال بد، يعني إن اتجه إلى المتون تصحيح وتضعيف ما تمكن من استنباط جميع ما  وا 
يمكن استنباطه من هذه المتون، فيضيق عليه الوقت فيحتاج إلى أن يقلد في بعض األحكام، والعكس يعني إن 

ن لم يقلد في األحكام ال بد أن يقلد في أحكام  تفرغ للمتون ال بد أن يقلد في األحكام على األحاديث وال محالة، وا 
العلماء على الرجال، يعني االجتهاد المطلق بمعناه على اإلطالق ال شك أنه دونه خرط القتاد كما يقول أهل 

، األحكام على جميع الرجال في بحكم مستقل أداه إليك اجتهادك العلم، يعني ال بد أن تجتهد في الرجال، وتخرج
ثم بعد ذلك النظر في األسانيد والتصحيح والتضعيف، ثم بعد ذلك االستنباط بما يختص بك من فهم لهذا المتن، 

في ضبطها عسر، ال سيما مع ظروف الناس التي يعيشونها اآلن، إال أن السنة يعني فيها طول، و  هذا ال شك
}وما أوت تم من ن يخرج عن قول هللا تعالى: كن أن يجمع، ويبقى أنه لإنسان وفق وتفرغ بكليته للسنة هذا يم

 .العلم إال قليل{
 وعلْْْْْْْْْْْْْْْْل  وخ ر ْْْْْْْْْْْْْْْْا لحمْْْْْْْْْْْْْْْْدا

 

 ................................... 
 ج

اإلمام أحمد له باع  ا"خ ر ا لحمد"و كثير ممن يروي عنه من أصحابه،  عنه من ةرويهي مالعلل لإلمام أحمد 
 اعلل ابن أبي حاتم، وهو مطبوع قديم   اوالدارقطني، فيه أيض   هود له فيه، ومن الراسخين فيه.في هذا الفن ومش

وهو نافع في الجملة، يعني صحيح أن األحكام  ،سط وحقق في رسائلفي مجلدين ثم بعد ذلك كثر تحقيقه وب  
من أجله أطلقت هذه  لكن من استطاع أن يربط بين هذه الكلمات ويعرف السبب الذي ،إشارات بكلمات يسيرة

 ويستطيع أن يمشي فيه. ،ال شك أنه يتمكن في هذا العلم ،الكلمات وهذه اإلشارات على هذه األخبار
في هذا الدارقطني، علل الدارقطني، وقبله يعقوب بن شيبة، المسند المعلل ليعقوب بن شيبة من أعظم ما صنف 

 .-رحمه هللا-ظم ل، على ما سيأتي في كالم الناإال أنه لم يكم   الباب
علل الدارقطني أشاد به الحافظ ابن كثير إشادة يعني ما رأيته أطلقها على أي كتاب كان، والكتاب يستحق من 

ال طالب امنه قسم كبير يمكن ستة عشر مجلد   هذا وأكثر، وطبع ، وعلى طالب العلم المتمكن أن يعنى به، وا 
ب قد ال يستفيد، وقد يترك النظر في هذا العلم بالكلية؛ ألنه قد ال العلم المتوسط لو أفنى عمره في قراءة هذا الكتا

يستفيد منه، يعني مع األسف أن بعض طالب العلم يسمع إشادة ابن كثير فيذهب مباشرة إلى علل الدارقطني 
أنه يترك؛ ألنه ال يستطيع أن يتخلص من هذا  ؟ويترك البخاري ومسلم والسنن وغيرها، ثم بعد ذلك النتيجة

من يسمع إشادة ابن القيم في العقل والنقل لشيخ اإلسالم، أو نقض التأسيس ثم بعد ذلك نظير يعني لكتاب، ا
يترك كتب شيخ اإلسالم كلها؛ ألنها صعبة بالنسبة له، لكن لو أخذ العلم بالتدريج على ما سيأتي الستطاع أن 

درج السلم، من صعد إلى أعلى السلم قبل يفهم؛ ألن العلوم كلها مرتب بعضها على بعض، العلوم درجات مثل 
ولذلك يقول بعد  ؛أسفله هذا يسقط، وال يستطيع أن يصل، لكن من أخذ السلم من بدايته إلى نهايته هذا يصل

 ."واحفظ  بالتدريج"ذلك: 
ْْْْْْْْْْْوا    وعلْْْْْْْْْْْْْْْْل وخ ر ْْْْْْْْْْْْْْْْا لحمْْْْْْْْْْْْْْْْدا ْْْْْْْْْْْدارق  ي والت  يخ غْْْْْْْْْْْدار وال
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إنه أخذه من المعلل ليعقوب بن شيبة، بعضهم يقول:  بعضهم يقول: إن الدارقطني أخذ هذه العلل من المسند
 الدارقطني تكمل لمثل هذا العمل بال شك. اإلمام ، بل منزلةبن شيبة، وهذا الكالم ليس بصحيحمسند يعقوب 

 وعلْْْْْْْْْْْْْْْْل وخ ر ْْْْْْْْْْْْْْْْا لحمْْْْْْْْْْْْْْْْدا
   مْْْْْْْْْن خ ر ْْْْْْْْْا ال ب ْْْْْْْْْر لل عفْْْْْْْْْي

ْْْْْْْْْْْوا  ْْْْْْْْْْْدارق  ي والت  يخ غْْْْْْْْْْْدار وال
................................... 

 
 

 .تاريخ الكبير، يعني تواريخ الرجال ما هي تواريخ األحداث واألخبارال
 ........ الب:

 هذا األصل، هذا األصل أنه يكتب.
  الب: ك ف يصل إلى مو ع الحد ث؟

 .مخدوم ،ال مخدوم هذا
  ... الب:....

 بدون حاسب عندك األطراف.
 ... الب:....

 .اري مكتوب أطرافه ومواضعهاألطراف مكتوبة مع الصحيح، صحيح البخ كال، عند
 ... الب:....

ال في هذه المرحلة يكتفي بالجمع. ،عند الحاجة، إذا دعت إلى ذلك الحاجة  وا 
 ... الب:....

 فظة تسعفه.هو إذا نظر في مواضعه كلها وفي الكتب كلها ال شك أنه يرسخ في ذهنه، إن كانت الحا
 ... الب:....

 .اصار تكرار   اإذا اختلف الصحابي حديث آخر، إذا كان الصحابي واحد   حديث آخر،
  ... الب:....

 إيه، يصير طريق آخر لنفس الحديث.
  الب: ب فس اللفظ يا ش خ؟

 كر في المتابعات والشواهد.ما ذ   مثل ،ولو كان بنفس اللفظ، كما مضى في المتابعات والشواهد
  .-رجال األحاديث- الرجاليعني تواريخ  "والتواريخ غدا"يقول: 

................................... 
   مْْْْْْْْْن خ ر ْْْْْْْْْا ال ب ْْْْْْْْْر لل عفْْْْْْْْْي

 غْْدا................................ 
................................... 

 
 

يد منه التاريخ الكبير لإلمام البخاري هذا من خير ما يقتنيه طالب علم، نعم طالب العلم المبتدئ قد ال يستف
يعني يبتدئ بالتدريج مثل ما قلنا في متون سائر العلوم، يعني يبدأ بالتقريب  ،الفائدة المرجوة التي يرجوها

 والكاشف والخالصة؛ ألن فائدتها قريبة، لكن التاريخ الكبير قد ال يقف على فائدتها إال طالب علم متمكن.
 ... الب:....
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 هو؟ ما
  ..... الب:..

بخاري كبيرها وأوسطها وصغيرها كلها طريقتها واحدة، إال أن هذا أكثر يعني فيه حدود ألوف ال تواريخ الال، 
 عني على الكتاب.، لكن العدد كبير يالوا؟ بعضهم قال: أربعين ألف راو  مؤلفة يعني كم ق

 وال ْْْْْْْْْْْْْْرح والتعْْْْْْْْْْْْْْد ل للْْْْْْْْْْْْْْراز    ج  ............................لل عفي
 
 ج

وال في الكامل البن عدي  ،وال في الثقات ،وال في الجرح والتعديل ،في التاريخ الكبيريعني الراوي الذي ال تجده 
شبه ميئوس منه؛ ألن طالب العلم يشكل عليهم بعض الرواة، يعني رواة الكتب الستة ما فيهم إشكال، يكون هذا 

في رجال الكتب الستة، ثم  من الكمال للحافظ عبد الغني اكثيرة بدء  مخدومة الكتب الستة، وألف فيها الكتب ال
تهذيبه للحافظ المزي، ثم تذهيبه وتهذيبه للذهبي وابن حجر إلى آخر السلسلة، هذه مخدومة، لكن اإلشكال فيما 

أن يجد الترجمة، فيلجأ إلى تاريخ البخاري، والجرح  اكبير   اإعواز   هقد يعوز هذا خارج الكتب الستة،  اروى حديث  إذا 
تاريخ  ،ان، والمجروحين والكامل البن عدي، وقد ال يجده إال في التواريخ، تاريخ بغدادوالتعديل، وثقات ابن حب

 ؟نيسابور، تاريخ دمشق، تاريخ أصبهان، يجد فيها، نعم
 ... الب:....

يجد، يعني في شيوخ  يبحث عنه إلى أن يجده، وقد الفي...، يجده في السير للذهبي، ويجده  اقد يكون متأخر  
 وجد له ترجمة.الطبري من لم ي

 وال ْْْْْْْْْْْْْْرح والتعْْْْْْْْْْْْْْد ل للْْْْْْْْْْْْْْراز    ج  مْْْْْْْْْن خ ر ْْْْْْْْْا ال ب ْْْْْْْْْر لل عفْْْْْْْْْي 
 
 ج

يعني في تشابه كبير بين التاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل، الجرح والتعديل من أهل العلم من يقول: إن 
يعني معوله وعمدته زرعة،  بعد اآلخر يسأل أباه وأبا اواحد   ابن أبي حاتم أخذ التاريخ الكبير وسأل عن رجاله

فقال كذا، يعني من  ة فيعطيه الجواب، سألت أبيزرع يسأل عنه أباه وأبا على التاريخ الكبير، وفي كل راو  
ضعفهم البخاري، وفي  صغير( فيه ما يقرب من أربعين راو  )الضعفاء ال :الطرائف أن البخاري له كتاب اسمه

في حدود أربعين وقال أبي: ينبغي أن يحول،  ،كره في الضعفاءالجرح والتعديل سأل ابن أبي حاتم أباه فقال: ذ
لمن  ؟وين يودى ؟ين يحولأيعني كيف يحول؟ ، في بعضهم يعني اثنين أو ثالثة قال: أتحتج به؟ قال: ال، راو  

ي يحول عن الضعفاء وال يحتج به، هذه من اللطائف التي ينبغي أن يعنى بها طالب العلم بأن غ؟ يب...هو صار
يعني مع المران تنحل، لكن قد تواجه طالب العلم في أول األمر يقف أمامها،  ،إشكاالت في كتب الرجال هناك

 .ال يستطيع أن يتصرف
ن قال بعضهم ،الجرح والتعديل من أنفس ما ألف في هذا البابعلى كل حال  إن أبا حاتم وأبا زرعة لما  :وا 

من الكالم الذي ال يليق باإلمامين فجعل ن إال لنا وما أشبه ذلك اطلعا على التاريخ الكبير قاال: ال ينبغي أن يكو 
هما فيهم، حتى قال بعضهم: إن البالء قديم، يعني إذا وجد هذا عند ءابن أبي حاتم يسألهم عن الرجال، وذكر آرا
اك توافق ربأ بإمامة هذين اإلمامين العظيمين عن مثل هذا، نعم هنهؤالء األئمة ال شك أن البالء قديم، لكن ي  

ال يوجد مثلها  عة على الرجال في الجرح والتعديلأحكام أبي حاتم وأبي زر  اكبير بين الكتابين، لكن هناك أيض  
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في التاريخ الكبير، التاريخ الكبير يشير إلى بعض ما يتعلق بالراوي ويشير إلى بعض مروياته، ويشير إلى 
كتاب الجرح والتعديل في  اعلم، لكن أيض  الي عنه طالب السماع، يشير إلى العلل، كتاب عظيم، يعني ال يستغن

غاية األهمية، وهناك أوهام لإلمام البخاري في تاريخه استدركها عليه ابن أبي حاتم، بيان خطأ البخاري في 
ن ابن أبي حاتم أعلم من ، وال يعني أن يقول أحد: إ-إن شاء هللا تعالى-مجتهد، وكل مأجور  تاريخه، وكل  

وأكثره يتعلق  (الموضح ألوهام الجمع والتفريقا، يعني كما صنف الخطيب البغدادي )و شيء من هذالبخاري أ
-رحمه هللا-الخطيب  ،بالبخاري، يجعل االثنين واحد أو الواحد اثنين، لكن قدم له بمقدمة يعني تدل على إمامته

البخاري  ،لكتاب انتقادات لألئمةنحن ننظر أن هذا او ، وعلى طالب كل علم أن يطلع على هذه المقدمة؛ ألنه 
ومن في مقام البخاري، نقول: إن الخطيب يقدح في البخاري أو يقدح في هؤالء األئمة، أو يرى أنه أعلم منهم، 

، قال: ما عشنا إال على فتاتهم، وما نحن بالنسبة لهم إال كالبقل الصغير بالنسبة إلى النخل الطوال، يقول: اأبد  
 يعني كون اإلنسان ينتقد ال يعني أنه أعلم من المنت قد. ؟إال منهممن أين جاءنا العلم 

 وكتْْْْْْْْْْْْب الم تلْْْْْْْْْْْْف المشْْْْْْْْْْْْاور  
 ج

 ................................... 
 

يعني األكمل في هذا الباب  "وال مل"بسطه ومعناه،  -إن شاء هللا تعالى-المؤتلف والمختلف وهذا النوع سيأتي 
البن  الكن الناظم تبع   ،المؤتلف والمختلف ،قطني كتاب مطبوع في مجلداتللدار  -كتب المؤتلف والمختلف-

لألمير ابن ماكوال أبو نصر، كتاب عظيم، ال يستغني عنه  "اإلكمال"الصالح يرى أن أكمل كتب هذا الباب 
 طالب علم، وهناك إكمال إكماله، وكتب كتبت حوله.

أنا اآلن أنا بصدد حفظ تقول: وهللا  "بالتدريج"نه أو بأسانيده سواء  ما يتعلق بمتو  يعني احفظ هذا العلم "واحفظ "
 ا، وحفظ الرجال يأتي تبع  ا، ال، ما يصلح هذا أبد  ري كل يوم تريد أن تحفظ مائة راو  الرجال فتأتي إلى تاريخ البخا

جع عليهم وترافي الجمع بين كتب السنة يمكن تحفظ الرجال، ث، يعني في الطريقة التي ذكرناه لحفظ األحادي
ن كنت ممن يراجع الشروح فأيض  كتب ا الشروح لها عناية بتراجم الرواة، يعني ما تنتهي منها إال  الرجال، وا 

مع  اإذا فرغت من كتاب شرح من الشروح ممن يعنى بالتراجم، وأيض   نافع تعتمد عليه مستقبال  ولديك رصيد 
لب العلم بكتب الرجال مثل ما قلنا في كتب الحديث، مراجعة كتب الرجال بالتدريج، يعني باإلمكان أن يفعل طا

م للحافظ جميع النتائج التي توصل إليها، وهذه ليست المرحلة سل  يجعل محور البحث عنده التقريب، التقريب ال ي  
كمل لمثل هذا، ينظر في التقريب وماذا قال فيه الحافظ، ثم األولى لطالب العلم، يعني طالب علم مبتدئ ما ي  

، ينظر ما قيل في هذا الراوي، ...الكمال، وتهذيب الكمال، وتهذيب التهذيب، وتذهيب :األصولفي ينظر 
ت الحديثة فيها والدراسا ،للنظر إذا كان أهال   الفهويقارن بين هذه األقوال فقد يوافق ابن حجر على النتيجة وقد يخ

جر في كثير من النتائج، لكن ال يلزم أن فظ ابن حاالح وامثل تحرير التقريب، يعني خالفنماذج من مثل هذا 
يكونوا أصابوا، وال يلزم أن يكون الحافظ هو المصيب، هذه مسائل اجتهادية، والنظر في الرجال بعد عصور 
الرواية ما فيه إال من خالل كالم أهل العلم، يعني معرفة قواعد الجرح والتعديل ال بد منها لطالب العلم للنظر في 

ي الرجال والموازنة بينها، فأنت تجعل التقريب بين يديك وتنظر في هذا الراوي وتراجع عليه أقوال العلماء ف
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عد أو قرب يعني ينظر طالب العلم بالطريقة األصول، وهل كالم األصول متجه مع نتيجة ابن حجر أو فيه ب  
 التي درسها في علوم الحديث من قواعد الجرح والتعديل.

 ....... الب:
 شعيب.هو و ب، ما هو بتحرير التقريب اسمه؟ تحرير التقريب، تحرير التقري
 . ... الب:...

ال يلزم أن يوافقوا على النتيجة، لكن أنا أقول: طالب العلم ال يقلد ال هذا  ،بس هنا ما يلزم أن يوافقوا على النتيجة
الصعوبة بمكان  من ،صعبيعني طالب العلم ال أقول المبتدئ، المبتدئ ليس له مجال في هذا الباب،  ،وال هذا

ولذلك تجدون أحكام اإلمام الواحد قد تختلف، ابن معين يكون له  ؛يعني عشرين قول في راو   أن ينظر في أقوال
أكثر من قول في الرجل، أحمد كذلك، وغيرهم من األئمة يكون لهم أكثر من قول في الراوي، الحافظ ابن حجر 

من موضع إلى موضع، يعني في تقريب التهذيب له  ئمة يختلف قولهطلع على أقوال األوهو من المتأخرين الم
 أو في التلخيص. نتائج قد تختلف عن أحكامه على الراوي في فتح الباري مثال  

وفي التقريب ماذا قال؟ قال:  يعني عبيد هللا بن األخنس قال في فتح الباري: ثقة، وشذ ابن حبان فقال: يخطئ،
خاري، يعني فتجد مثل هذا االختالف قد يكون لتغير اجتهاد، وقد يكون لغفلة ، وهو من رواة البصدوق يخطئ

في البخاري  ، قد تكون الحال تختلف، هو يكتب في التقريب ينظر في مروياته إجماال  اوبعد عما كتبه سابق  
المخرج في  بالحديث اوغيره، وقد يحفظ عليه أخطاء في غير الصحيح، لكن لما تكلم عليه في فتح الباري مقرون  

 أصح الكتب، فال شك أن الحال لها أثر في الحكم.
ابن لهيعة حكم عليه ابن حجر في مواضع كثيرة بالضعف، وفي مواضع أخرى بأنه صدوق، وال يعني هذا أن 

نتائجها خاضعة الجتهاداتهم، واالجتهاد يقبل الصواب ويقبل  يطعن في هذه الكتب، هذه كتب بشر اإلنسان
 على الحالين. -إن شاء هللا تعالى-ثابت الخطأ، واألجر 

 واحفظْْْْْْْْْ  بالتْْْْْْْْْدريج ثْْْْْْْْْم ذا ْْْْْْْْْر  
 ج

 بْْْْْْْْ  واالتقْْْْْْْْان اصْْْْْْْْحبن وبْْْْْْْْادر   
 

، ففي أول ااحفظ العلل بالتدريج، يعني باإلمكان أن يجعل طالب العلم وقته مقسم   ،احفظ الرجال ،احفظ الحديث
يرين ثالثة أربعة من ر بعد، يتخذ له تفسوال يكث ،ويراجع عليها التفاسير ،عشر آيات ،النهار يحفظ خمس آيات

ثم بعد ذلك ينظر في  ،من الجوانب، يحفظها وينظر في هذه التفاسير اي كل واحد منها يخدم جانب  التفاسير الت
إذا كان  ،خمسة ،ثالثة ،ناكل يوم راوي ،األحاديث على ما شرحنا، ثم بعد ذلك ينظر في الرواة على ما ذكرنا

بالتدريج، هو إن حفظ بعد  ،هذااثنين ثالثة، حسب طولها وقصرها، بومن األحاديث واحد الكالم فيهم مختصر، 
نظر في مفرداتها، حفظ له مفردة  ،ي كتب اللغةفنظر  ،خمسة ،ثالثة ،ألي علم من العلوم بيتين من النظم مثال  

حفظ أول: خالص أنا يق امتحمس  أتي مثل بعض الناس ي، ...خمس، بالتدريج، يعني ال يأتي ،ثالث ،مفردتين
ثم إذا جاء من الغد  ،من الزهري، فيجلس على جزء اليوم كامال   ر، الزهري حفظ بشهر وال أنا أردئالقرآن بشه

 .اجديد   اعن كونه يحفظ نصيب   ، فضال  هتفلت عليه ما استطاع أن يراجع
 .. الب:....
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كانت ال تسعفه يزن هذه الحافظة، وال  إن كانت حافظته تسعفه لحفظ عشر آيات فليفعل، إن ،ال، يختبر نفسه
 ولذلك قال:  ؛ن من أراد العلم جملة فاته جملةيرهق نفسه أكثر؛ أل

 واحفظْْْْْْْْْ  بالتْْْْْْْْْدريج ثْْْْْْْْْم ذا ْْْْْْْْْر  
 ج

 ................................... 
 

ذاكر ثم ت ،تنتقي لك من زمالئك منهم على مستواك في الحفظ والفهم عرض للنسيانم   أنت اآلن حفظت، والحفظ
معهم ما حفظت، فالمذاكرة هي التي تثبت المحفوظ، إن لم تجد ذاكر نفسك، ردد على نفسك، واآلن المسجل آلة 

ن كتبتها بعد  ،التسجيل بمنزلة الزميل وعرضتها على الكتاب هذا سجل المادة واسمعها ورددها ثانية وهكذا، وا 
 جيد. اأيض  

   واإلتقان اصحبن................ب  ج  ............................ثم ذا ر  
 
 ج

، لكنه يلحن لحون جلية اإلتقان ال بد منه؛ ألن بعض الناس يحفظ على أي وجه، ونسمع من يحفظ القرآن كامال  
ال إخالل بأحكام تجويد، اويغير ألفاظ   ال غيره، ال، يغير كلمة بكلمة، وحفظ يقرأ، لماذا؟  ما هي بمسألة لحن وا  وا 

 يثبت هذا اإلتقان. اوأثناء الحفظ، وبعد الحفظ أيض   ،طأ، فال بد من اإلتقان قبل الحفظلخألنه حفظ على ا
................................... 
ْْْْْْْْْْْْْْأل ف   ْْْْْْْْْْْْْْى الت ْْْْْْْْْْْْْْي إل  إذا تأ ل

 

 .............واإلتقان اصحبن وبادر   
 .................................. 

 

إذا **  وبادر  "عليها بالنواجذ،  ضهذه وصايا لطالب العلم يع ،فأل   ،أتقن ،ذاكر ،معنى التدرج؟ احفظ ما
بهذا الشرط؛ ألن بعض الناس تعجل النتيجة وصار أضحوكة للقراء، ال بد أن يتأهل، وال مانع من أن  "تأ لي

ذا أراد م الخطأ، لكن لنفسه ال لغيره، أما إقو  يتمرن قبل التأهل، ويعرض أعماله لمن يسدده، ويصحح له، وي  
بادر بالتأليف، ثم بادر بالنشر فندم والت  كم من شخصالتأليف لغيره ال بد من التأهل، وال يستعجل في النشر، 

 ساعة مندم.
................................... 

ْْْْْْْْْْْْْأل ف    ْْْْْْْْْْْْْى الت ْْْْْْْْْْْْْي إل    إذا تأ ل

 ..............................وبادر   
 تمار..............................

 

وليس المراد  "تمار وتذكر"ولذلك قال:  ؛عنى بالعلم إذا لم يعلم ويؤلفوي   ،أن يمهر من يحفظ العلم ل  يعني ق
ألن يكون له ذكر وشرف وشأن عند الناس، ال، إنما يذكر بخير، ويدعى له بسبب هذا  ابالذكر أن يكون هدف  

 -عليه الصالة والسالم-كما قال النبي  التأليف، هذا هو المقصود فيما ينفعه في اآلخرة، وأما في الدنيا يعني
ه في اآلخرة نصيب، لكن الذكر أراد أن يقال: جواد وانتهى، ليس ل ((فحصله اإن أباك أراد شيئ  )) :لعدي بن حاتم

 .هنا المراد به ما ينفع في اآلخرة
ذكر على م من ي  سي، خالص، ومن طالب طالبهالواقع يشهد به، يعني من شيوخنا الكبار ما ألف، ن   اوهذا أيض  
؛ ألنه ما اتدخل المعارض من باب وتخرج من باب ما تسمع ذكر لهذا اإلمام إطالق   ،، تدخل المكتباتكل لسان

أو ابن أرومه؟ هؤالء أئمة حفاظ كبار يضاهون البخاري  ابن راوه؟ معروف عند طالب العلم؟ ف، من يعرفأل  
شاد بهم إشادة خالص، إال ما يذكر في كتب التراجم، ي   ،اومسلم وأحمد وأبي حاتم، لكن ما تركوا مؤلفات، نسو 

 ما انتفع بهم أحد، إال من تعلم على أيديهم. ؟بالغة ويثنى عليهم ثم بعد ذلك النتيجة
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................................... 

  ريقتان...........................
 ج

 ...........وتذكر و و في التص  ف   
 .................................. 

 

 وسلم على عبدك ورسولك. اللهم صل
 

 لتي سلكها أهل العلم في التصنيف،المؤلف على التأليف بعد التأهل ذكر الطرق والمناهج ا يعني بعد أن حث  
  ة، ومنهم من يؤلف على طريقة أخرى.يعني منهم من يصنف على طريق " ريقتان**  و و في التص  ف  "

...............ْْْ  ا........ معْْْ  أبواب 
ْْْْْْْْْْْْْرد  صْْْْْْْْْْْْْحاب   اأو م ْْْْْْْْْْْْْ د     ج  اتف

 

ما على المسانيد، ع ،إما على األبواب لى األبواب إما على طريقة الجوامع التي تجمع بين أبواب الدين كلها وا 
كالسنن تجمع أحاديث األحكام، مصنفات الموطئات فيها  ؛معينة اأو تجمع أبواب   ،كالبخاري ومسلم والترمذي

من هذه  أبواب الدين، وقد يفرد باب مثال  ألحكام، هذه هي الغالب، وأما بالنسبة للجوامع فتجمع جميع أحاديث ا
األبواب، وقد يفرد جزء من هذا الباب، وقد تفرد مسألة كجزء رفع اليدين، والقراءة خلف اإلمام، جزء البسملة، 

ن  أجزاء حديثية عند أهل العلم يجمعون فيها ما ورد في هذه المسألة بعينها، هي داخلة في األبواب، يعني وا 
 الكن األصل أن السنن التي عليها الكالم األصول، أصول اإلسالم جمعت أبواب تشمل أبواب   ا،واحد   اكانت باب  

 نها ما يقتصر على أحاديث األحكام.كثيرة منها ما يشمل جميع أبواب الدين، وم
ْْْْْْْْْْْْْْْ    ..........................اأو م  د    ج  ا ريقتْْْْْْْْْْْْْْْان  معْْْْْْْْْْْْْْْ  أبواب 

 يعني على أسماء الصحابة. "اتفرد  صحاب  "يعني على أسماء الصحابة 
على األبواب، وأما  ،والدارمي والموطأ والمنصف وغيره الكتب الستة، والبيهقي هافالجمع على األبواب من

 المسندات على أسماء الصحابة فتقدم ذكرها في باب الحسن.
 وعاااااااااااااااااااااااااااده للااااااااااااااااااااااااااادارمي انتقااااااااااااااااااااااااااادا    كمسااااااااااااااااااااند الطيالسااااااااااااااااااااي وأحماااااااااااااااااااادا

 

وواقع كتاب الدارمي على األبواب، الدارمي  ،فهو عد مسند الدارمي من ضمن المسانيد المرتبة على الصحابة
كر الخطيب في ترجمته أن له السنن، أو له الجامع والمسند، فإن المعروف المتداول سنن وليس بمسند، لكن ذ  
ومنهم من يرتب المسانيد هذه أسماء الصحابة  .مسند أبي يعلى كان غير الموجود بين أيدينا فكالمه صحيح،

على الحروف، كما فعل الطبراني في معجمه الكبير، ومنهم من يفرده على القبائل، ومنهم من يفرده على السابقة 
 .-تعالى رحمه هللا-في اإلسالم، فيقدم العشرة كما صنع اإلمام أحمد 

ْْْْْْْْْْْل    كمْْْْْْْْْْْا فعْْْْْْْْْْْل   و معْْْْْْْْْْْ  معل
ْْْْْْى رتبْْْْْْة ومْْْْْْا كمْْْْْْل  يعقْْْْْْوب   ج  ج  أعل

 ج
 

أعلى رتبة، يعني جمع الحديث معلل سواء  كان على األبواب أو على المسانيد أعلى، يعني مع  وجمعه معلال  
ال شك أنه أعلى رتبة ممن  ،ذكر العلل التي في هذه األحاديث، كما فعل يعقوب بن شيبة في مسنده المعلل

يعني يعقوب بن شيبة ما كمل المسند، حتى  "أعلى رتبة وما كمل"يذكر األحاديث بأسانيدها وال يذكر عللها، 
، كيف؟ إذا نظرنا في علل ابن أبي حاتم وجدناه شمل قال بعض العلماء: إنه ال يوجد كتاب في العلل كامال  
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ن كمل فيإلى آخر األبواب، لكن مع ذلك إن كمل في األبواب ما كمل في أحاديث األ اكثيرة جد   اأبواب    بواب، وا 
 .، وصعوبة اإلحاطة به من كل وجهما كمل في األبواب، وما ذلكم إال لصعوبة هذا النوع أحاديث األبواب

ْْْْْْْْْْ  أو شْْْْْْْْْْ وخا أو او معْْْْْْْْْْوا أبواب 
 

 ْْْْْْْْْْْْْ ْْْْْْْْْْْْْ اترا م  ْْْْْْْْْْْْْد رأوا اأو  رق   وق
 ج

أبواب من أبواب الدين خاصة، يعني مثل ما ذكرنا في مسألة رفع اليدين، أو جزء القراءة خلف " اوجمعوا أبواب  "
 أو ما أشبه ذلك. ،إلمام، أو جزء البسملةا
 .عني كما فعل الطبراني في الصغيرييعني أحاديث الشيوخ، يعني رتبوا على شيوخهم،  "اأو ش وخ  "
تراجم يعني كما في كتب األطراف، التراجم يعني سالسل، فالن عن فالن، أحاديث مالك  "اأو ترا م   اأو ش وخ  "

زي، كما فعل الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة بالصحابي كما فعل الم   عن نافع عن ابن عمر، وقد يترجم
لكنهم يقتصرون على طرف  ،ثم بعد ذلك يذكرون أحاديثه نظير ما يفعله أصحاب المسانيد ،يترجمون بالصحابي

آب اللحم، وأبيض بن  :الحديث، وهذه كالفهارس، ثم بعد ذلك يرتبون أسماء الصحابة على الحروف فيقدمون 
 وهكذا. لكنى، ويقدمون الرجال على النساءمال، ويؤخرون أبا هريرة في اح
تقريب األسانيد للحافظ العراقي، يعني هذا ألف على جم، مما ألف على التراجم يعني على الترا "اأو ترا م  "

ي وابن حجر التراجم، تراجم ست عشرة ترجمة قيل فيها: إنها أصح األسانيد، هذه التراجم إذا طالت كما فعل المز 
يرتبون التابعين على الحروف، فإذا  تب الرواة عنهم على الحروف،احد ر  وغيرهم، إذا طالت أحاديث الصحابي الو 

ال إذا أردت أن تراجع حديث   على الحروف اتبوا أيض  كثر الرواة عن التابعي ر   من  اليسهل الوقوف عليهم، وا 
نه غير مرتبين ما يمكن لكتاب غير مرتب، يعني الرواة عوتصورنا أن ا رويات أبي هريرة في تحفة األشرافم

 تصل إليه.
 ؟ نعم؟اأو طرف   اطرق   "اأو  رق   اترا م  "

  .... الب:....
 قال الشارح؟ ماذا

 ........ الب:
ذي  :أم زرع، طرق حديث :طرق حديث (())من كذب علي   :الحديث الواحد، يعني طرق حديثطرق نعم 

 وقد يصنف على األطراف،، وقد تكون في مجلدات، العلم طرق األحاديث في أجزاء اليدين، هذه جمع فيها أهل
أطراف األحاديث، لكن هذا ال يوجد عند المتقدمين، يوجد عند المتأخرين، يقتصرون على طرف الحديث، على 

صلية، ؛ ألنها تحيلك إلى المصادر األأول الحديث وترتب هذه األطراف على الحروف، وهذه بمثابة الفهارس
 .وفيها نفع عظيم

................................... 
 كرا ْْْْْْْْة ال مْْْْْْْْْع لْْْْْْْْْذ  تقصْْْْْْْْْ ر  

 

 ...........................وقد رأوا 
 ج  ...................................

 ولم يتأهل له، رأوا كراهة ذلك. ،كراهة الجمع يعني التأليف والتصنيف لمن لم يكمل
 ر  كرا ْْْْْْْْة ال مْْْْْْْْْع لْْْْْْْْْذ  تقصْْْْْْْْْ 

 

 كْْْْْْْْْْذاال اإلخْْْْْْْْْْراج بْْْْْْْْْْل تحريْْْْْْْْْْر   
 ج
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 00 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

الطالب لديه تقصير ال بد أن ينتظر حتى يتأهل، المتأهل ال بد أن يحرر،  يعني كون الطالب أو حتى المتأهل،
للنقد،  اال يكون هدف  فال يستعجل بالنشر قبل التحرير، ال بد أن يحرر وال يخرج المؤلف إال متقن مضبوط؛ لئ

 .وهللا أعلم
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،م وبارك على عبده ورسولهوصلى هللا وسل


